Zespól Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
Dokumentacja zajęć praktycznych
Termin:
13 marca 2015 roku

Spis dokumentów:
1. Karta zajęć praktycznych
2. Harmonogramem zajęć praktycznych
3.Oświadczenie opiekunów i kierownika zajęć praktycznych
4.Lista uczestników zajęć praktycznych
5.Regulamin zajęć praktycznych
6.Informacja dla rodziców
5. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach praktycznych
6.Plan finansowy zajęć praktycznych
7.Dowód ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

KARTA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Cel i założenia programowe zajęć praktycznych:
– podróż samolotem z Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie
do Portu Lotniczego Bydgoszcz- Szwederowo celem zapoznania uczniów
z zasadami i przebiegiem odprawy check-in oraz kontroli bezpieczeństwa,
infrastrukturą punktową portu lotniczego, organizacja pracy terminalu,
- podróż koleją na trasie Nakło nad Notecią- Warszawa celem zapoznania
z infrastrukturą liniową i punktową terminalu kolejowego,
- realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik eksploatacji
portów i terminali 333106 w obszarach:
a. PKZ(A.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
technik eksploatacji portów i terminali (rozróżnia rodzaje portów i terminali,
rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali, charakteryzuje systemy
zarządzania portami i terminalami, charakteryzuje rodzaje usług w portach
i terminalach).
b. A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
Trasa zajęć praktycznych
Transport kolejowy- Nakło nad Notecią- Warszawa
Komunikacja miejska- Warszawa – dworzec centralny - Port Lotniczy
im. F. Chopina w Warszawie
Transport lotniczy- Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie- Port Lotniczy
Bydgoszcz- Szwederowo
Transport samochodowy- Bydgoszcz- Nakło nad Notecią
Termin: 13 marca 2015 roku
Ilość dni: 1
Grupa: uczniowie II Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji
portów i terminali w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej imienia komandora
Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
Liczba uczestników: 35 uczniów
Kierownik
Michał Swoboda
Liczba opiekunów: Aneta Sikora, Wioletta Ossowska
Środek lokomocji: pociąg, komunikacja miejska, samolot, autokar

HARMONOGRAM ZAJEĆ PRAKTYCZNYCH

Data
i godz.

Miejscowość

Program

13.03.2015

Nakło nad
Notecią

Zbiórka uczniów uczestniczących w zajęciach
praktycznych

05:50

dworzec
kolejowy
13.03.2015
06:16

Nakło nad
Notecią

Podróż koleją do Warszawy

Warszawa
13.03.2015

Warszawa

Planowany przyjazd

Warszawa

Śniadanie w McDonald’s

09:55
13.03.2015
10:00 –
11.00
13.03.2015 Warszawa

Zwiedzanie Złotych Tarasów w Warszawie

11:0013.00
13.03.2015 Warszawa
13:30
13.03.2015 Warszawa
14:45 15:45

13.03.2015
15:50
13.03.2015 Warszawa
16:45

Wyjazd z dworca centralnego w Warszawie do
Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina
w Warszawie
Zwiedzanie Portu Lotniczego im. F. Chopina
w Warszawie
-zapoznanie uczniów z infrastrukturą
punktową portu lotniczego
Odprawa „check-in” i kontrola
bezpieczeństwa

Wylot samolotem Bombardier Q400 linii
Eurolot (LOT)

13.03.2015

Bydgoszcz

Przylot do Bydgoszczy i powrót do Nakła Nad
Notecią

Nakło nad
Notecią

Zakończenie zajęć praktycznych o godz. 18:40

18.00
13.03.2015
19:00

Adnotacje organu
prowadzącego

Zatwierdzam:

i sprawującego nadzór pedagogiczny:

...............................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Regulamin zajęć praktycznych
Uczestnik zajęć praktycznych zobowiązany jest do:
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.
3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez
kierownika wycieczki.
6. Zachowywania się w kulturalny sposób.
7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika zajęć praktycznych lub
opiekuna.
8. Informowania

kierownika

zajęć

praktycznych

o

ewentualnych

dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na
bezpieczeństwo wycieczki.
9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
10.Przestrzegania zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
11.Informowania opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych
mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników zajęć praktycznych.
12.Zgłaszania

opiekunowi zajęć praktycznych wszelkich objawów złego

samopoczucia.
13.Dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
14.Przestrzegania regulaminu.
W czasie zajęć praktycznych zabronione jest:
1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
3. Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków.

Zobowiązanie uczniów
Zapoznałam/em się z regulaminem zajęć praktycznych i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Podpisy uczniów:

Informacja dla rodziców
Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe – Nakło nad Notecią, dworzec kolejowy
05.50
Miejsce i przewidywana godzina powrotu – Nakło nad Notecią, 18:40
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego …………………………………
Trasa zajęć praktycznych: Nakło Nad Notecią- Warszawa- Bydgoszcz
Cel zajęć praktycznych:
 podróż samolotem z Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina do Portu
Lotniczego Bydgoszcz- Szwederowo celem
zapoznania uczniów
z zasadami i przebiegiem odprawy check-in oraz kontrolą bezpieczeństwa,
infrastrukturą punktową portu lotniczego,
 podróż koleją na trasie Nakło nad Notecią- Warszawa celem zapoznania
uczniów z infrastrukturą liniową i punktową terminalu kolejowego.
Regulamin oraz harmonogram zajęć praktycznych ogłoszony jest na
stronie internetowej szkoły.
Wszyscy uczestnicy zajęć praktycznych zostali z nim zapoznani
i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad.

……………………………
data

…….. …………………………
podpis kierownika zajęć praktycznych

Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach praktycznych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .…………………………………w
zajęciach praktycznych do Warszawy w terminie 13 marca 2015 roku:
 celem podróży samolotem z Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina
do Portu Lotniczego Bydgoszcz - Szwederowo, by zapoznać uczniów
z zasadami i przebiegiem odprawy check-in oraz kontrolą bezpieczeństwa,
infrastrukturą punktową portu lotniczego,
 celem podróży koleją na trasie Nakło nad Notecią- Warszawa, by
zapoznać uczniów z infrastrukturą liniową i punktową terminalu
kolejowego.
Zobowiązuję się partycypować w kosztach zajęć praktycznych na
prawach określonych przez organizatora wycieczki oraz pokryć ewentualne
szkody wyrządzone przez moją córkę / syna.
Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w dotarciu do/z
miejsca zbiórki.
Przekazuję informację dotyczącą dziecka:
Numer telefonu szybkiego kontaktu
………………………………………………….…..
Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka
………………………………………..……..............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…..………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

